
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚiD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: ÚR a SP 20l6/03587-05/Šar Liptovský Mikuláš: 15.02.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o doplnení podania

Mesto Liptovský Mikuláš ako prísiušný stavebný úrad podľa I t7 zák. Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov a

S písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územsého rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši Vás upovedomuje, že stavebník Samuel Lehotský, 032 33 Král‘ova
Lehota č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav Vrbacký, ul. 1. Mája 1913/111, 031 01 Liptovský
Mikuláš doplnil žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Autoumywárcň —

protihluková stein“ na pozemku parc. č. KN-C 1008 k. ú. Liptovská Ondrašová (stavebné
konanie vedené pod č. UR a SP 2016/03587) o hlukovú štúdiu a o nasledovné stavebné objekty:
ručně umývacie boxy, oplotenie a reklamný pylón.

Do doplnených podkladov žiadosti stavebníka možno nahliadnut‘ na tunajšom úrade počas
stránkových dní (pondelok, streda a piatok). Učastníci konania móžu svoje námietky
a pripomienky uplatnit‘ najncskór do 7 pracovnýeh dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak na ne nebude prihliadnuté.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 61 ods. 4 stavebného zákona v znení

neskoršíeh predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po

dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým spósobom, najmä v

miestnej tlači, rozhlase, intcrnetovej stránke alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho

orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom

doručenia.
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULM
MESTÝ ORAD

931 42 LIPTOVSKÝ MIMIJL4Š
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Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania — doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Jáii Blcháč, PhD..Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský

Mikuláš
Vlastníci bytov, Stefánikova 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš - Martin Ferenčík
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